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Izleguva po potreba-04.05-2020godina.Понеделник-Br.06, godina XXIV 

.@-ska 749014004563010 Deponent Narodna banka na Makedonija;  
E-mail: Novacio@t.mk               Primerok 50 denari  

__________________________________________________________________
 

                                                                         

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Odluka za prenamena na 
sredstva  

vo Буџетот на општина Новаци за 2020 година 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Odluka za prenamena na 

sredstva vo Буџетот на општина Новаци за 
2020 година, донесенa на седница на Совет на 

општина Новаци, одржана на 27.04.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

 

                

                                                                      

Бр.08-353/1           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука за одобрување на 
финансиски средства за isplata na fakturi za 

nabavka na sredstva  за заштита од Корона 
вирусот(Vonredna sostojba) 

 

 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 

финансиски средства за isplata na fakturi za 

nabavka na sredstva  за заштита од Корона 
вирусот(Vonredna sostojba), донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 27.04.2020 година. 

 
 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-353/2           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 

 
 
Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 

член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 

согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 

одржана на ден 27.04.2020 година, донесе 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O D L U K A 
за одобрување на финансиски средства за 

isplata na fakturi za nabavka na sredstva  

за заштита од Корона вирусот(Vonredna 
sostojba) 

 
^len 1 

 

 SЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства за isplata na fakturi za nabavka na 
sredstva  за заштита од Корона 
вирусот(Vonredna sostojba) во износ од 

177.637,00 денари. 
 На ДОООЕЛ ЕЛЕНКИС-Битола да му се 

исплатат фактурите: 
Фактура бр.34/2020 од 02.04. 2020 година во 
износ од 34.955,00 денари. 
Фактура бр.35/2020 од 06.04. 2020 година во 

износ од 30.120,00 денари. 
Фактура бр.36/2020 од 26.03. 2020 година во 
износ од 17.500,00 денари. 
Фактура бр.38/2020 од 28.03. 2020 година во 

износ од 20.500,00 денари. 
Фактура бр.31/2020 од 31.03. 2020 година во 
износ од 12.046,00 денари. 
Фактура бр.41/2020 од 09.04. 2020 година во 

износ од 28.988,00 денари. 
Фактура бр.40/2020 од 08.04. 2020 година во 
износ од   7.688,00 денари. 

     Вкупно:                
151.807,00 денари 
  
 На ДОО увоз-извоз ХЕМОМЕТАЛ-
Битола да му се исплатат фактурата: 
Фактура бр.2-01125 од 02.04. 2020 година во 

износ од   25.830,00 денари. 

 
^len 2 

  
 Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на 

општина Новаци за 2020 година од ставка-

Постојани и тековни резерви. 
 

^len 3 
  

 Odluka vleguva vo sila од денот на 

донесување и ќе се  objavuvи vo ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-348/5           Совет  на  општина  Новаци 
27.04.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука za usvojuvawe na  
Urbanistika revizija 

 za Општина Новаци 
 
 
 
 
 

 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука za usvojuvawe na  

Urbanistika revizija za Општина Новаци, 
донесенa на седница на Совет на општина 

Новаци, одржана на 27.04.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                  

Бр.08-353/3           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 
член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 

одржана на ден 27.04.2020 година, донесе 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O D L U K A 
za usvojuvawe na  Urbanistika revizija za 

Општина Новаци 

 
^len 1 

 

 
SЕ УСВОЈУВА Urbanistika revizija 

za Општина Новаци бр.18-336/1 од 21.04.2020 
година, документ со кој општината ќе има 
интегрирани податоци во многу области  . 

   

^len 2 
  
  

Ова Odluka, za usvojuvawe na  

Urbanistika revizija za Општина Новаци,  
vleguva vo sila од денот на objavuvaweto vo 
,,Slu`ben glasnik na Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-348/6           Совет  на  општина  Новаци 
27.04.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука za usvojuvawe na 
Zavr{na smetka za 2019 godina na Јавното 

Претпријатие за Комунални Дејности ,, 
Комунална Хигиена,,-Новаци 

 
 
 
 
 
 

 
 1. Оbjavuvam Oдлука za usvojuvawe na 

Zavr{na smetka za 2019 godina na Јавното 
Претпријатие за Комунални Дејности ,, 

Комунална Хигиена,,-Новаци, донесенa на 

седница на Совет на општина Новаци, одржана на 
27.04.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                   

Бр.08-353/4           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

 

 

 

 

 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 
член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 

одржана на ден 27.04.2020 година, донесе 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O  D  L  U  K  A 

za usvojuvawe na Zavr{na smetka za 2019 
godina na  

Јавното Претпријатие за Комунални Дејности ,, 
Комунална Хигиена,,-Новаци 

 
 

^len 1 
 

  

 SЕ УСВОЈУВА Zavr{na smetka за 

2019 godina na Јавното Претпријатие за 
Комунални Дејности ,, Комунална Хигиена,,-
Новаци 

 
^len 2 

  
 

Sostaven del na ovaa Odluka e 

Zavr{nata smetka za 2019 година na Јавното 

Претпријатие за Комунални Дејности ,, 
Комунална Хигиена,,-Новаци, br. 05-28/1 od 06-
03-2020 godina (наш број 10-316/5 од 
19.03.2020 година).  
 

 
^len 3 

  
 

Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,,. 

 
Br.14-348/7           Совет  на  општина  Новаци 
27.04.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 

Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука za usvojuvawe na 
Извештај за работењето на Јавното 

Претпријатие за Комунални Дејности ,, 
Комунална Хигиена,,-Новаци за 2019 година 

 

 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука za usvojuvawe na 
Извештај за работењето на Јавното 

Претпријатие за Комунални Дејности ,, 
Комунална Хигиена,,-Новаци за 2019 година, 

донесенa на седница на Совет на општина Новаци, 

одржана на 27.04.2020 година. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       
Бр.08-353/5           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

 

 

 

 

 

 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 
член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 

согласност со член 94, член 21 став 1 точка 49 од 

Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 27.04.2020 година, донесе 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O  D  L  U  K  A 

za usvojuvawe na Извештај за работењето на 
Јавното Претпријатие за Комунални Дејности ,, 

Комунална Хигиена,,-Новаци за 2019 година 
 

 

^len 1 
 

  

 SЕ УСВОЈУВА Извештај за работењето 
на Јавното Претпријатие за Комунални Дејности 
,, Комунална Хигиена,,-Новаци за 2019 година 
 

 
^len 2 

  
 

 Sostaven del na ovaa Odluka e 
Извештај за работењето на Јавното 

Претпријатие за Комунални Дејности ,, 
Комунална Хигиена,,-Новаци за 2019 година, 

br. 01-28/2 od 06-03-2020 godina (Наш број 10-
316/3 од 19.03.2020 година).  
 

 
^len 3 

  
 

Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-348/8           Совет  на  општина  Новаци 
27.04.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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   Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука za usvojuvawe na 

Годишен извештај на извршените работи за 
одржување на Јавната чистота во општина 

Новаци за 2019 година 
 

 
 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука za usvojuvawe na 
Годишен извештај на извршените работи за 
одржување на Јавната чистота во општина 

Новаци за 2019 година, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 
27.04.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                                                                       

Бр.08-353/6           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 
член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 

согласност со член 94, член 21 став 1 точка 49 од 

Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 
одржана на ден 27.04.2020 година, донесе 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O  D  L  U  K  A 

za usvojuvawe na Годишен извештај на 
извршените работи за одржување на Јавната 

чистота во општина Новаци за 2019 година 
  

 
^len 1 

 
  

 SЕ УСВОЈУВА Годишен извештај на 
извршените работи за одржување на Јавната 

чистота во општина Новаци за 2019 
година,поднесено од Јавното Претпријатие за 

Комунални Дејности ,, Комунална Хигиена,,-
Новаци 
 

^len 2 
  

 

Sostaven del na ovaa Odluka e 
Годишен извештај на извршените работи за 
одржување на Јавната чистота во општина 

Новаци за 2019 година , br. 09-28/3 od 06-03-

2020 godina (Наш број 10-316/4 од 19.03.2020 
година).  
 

^len 3 
  

 

Odlukata vleguva vo sila naredniot 
den od objavuvaweto vo ,,Slu`ben glasnik na 
Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-348/9           Совет  на  општина  Новаци 
27.04.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
 



 

 BROJ 06 Понеделник 04.05.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 7 - 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука за одобрување на 
финансиски средства за набавка на 

dopolnitelni средства за заштита од Корона 
вирусот 

 

 
 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука за одобрување на 
финансиски средства за набавка на 

dopolnitelni средства за заштита од Корона 
вирусот, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 27.04.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                           

Бр.08-353/7           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 

 

 

 

 

 

 

 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 
член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 

одржана на ден 27.04.2020 година, донесе 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O D L U K A 
за одобрување на финансиски средства за 

набавка на dopolnitelni средства за заштита 
од Корона вирусот 

 
 

^len 1 
 

  
 SЕ ОДОБРУВААТ финансиски 

средства за набавка на dopolnitelni средства 
за заштита од Корона вирусот 

 
 

^len 2 
  

  
 Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на 

општина Новаци за 2020 година од ставка-
Постојани и тековни резерви. 
 

 
^len 3 

  
  

 Odluka vleguva vo sila од денот на 

донесување и ќе се  objavuvи vo ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-348/10           Совет  на  општина  Новаци 

27.04.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Oдлука за усвојување на 
предлогот на Комисија за утврдување на грбот и 

знамето на општина Новаци 

 

 
 
 

 1. Оbjavuvam Oдлука за усвојување на 
предлогот на Комисија за утврдување на грбот и 

знамето на општина Новаци, донесенa на 
седница на Совет на општина Новаци, одржана 
на 27.04.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

 

Бр.08-353/8           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 

 

 

 

 

 

 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 
член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 
самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 

согласност со член 94, член 21 став 1 точка 49, и 

член 163 од Статутот на општина Новаци 
(,,Службен гласник на општина Новаци,, 
бр.07/2019), Советот на Општина Новаци на 
седницата одржана на ден 27.04.2020 година, 
донесе 
  

O D L U K A 
за усвојување на предлогот на Комисија за 
утврдување на грбот и знамето на општина 

Новаци  
 

^len 1 
 

СЕ УСВОЈУВА предлогот на Комисија 
за утврдување на грбот и знамето на општина 
Новаци под шифра ,,Автор,, 1234 од Кристијан 

Ристевски с.Новаци. 

   

^len 2 
  

 За грб на општината се утврдува 

 
 

^len 3 
  

 За знаме на општината се утврдува 

 
^len 4 

  

 Одлуката на Советот за утврдување на 

грб, односно знаме на општината е составен дел 

на Статутот на општината. 

 
^len 5 

 
 Odlukata vleguva vo sila so denot na 

donesuvawe, и ќе се objaви vo (,,Slu`ben 
glasnik na Opшtina Novaci,,). 
 

Br.14-348/11           Совет  на  општина  Новаци 

27.04.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 

 

 



 

 BROJ 06 Понеделник 04.05.2020 .   GOD. XXIV STR. 

    SLU@BEN   GLASNIK          OP[TINA NOVACI      - 9 - 

Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Измени на Програма за 
изработка на урбанистички планови на 

територијата на општина Новаци за 2020 година 

 

 
 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Измени на Програма за 
изработка на урбанистички планови на 

територијата на општина Новаци за 2020 
година, донесенa на седница на Совет на 
општина Новаци, одржана на 27.04.2020 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 

                                                                                  

Бр.08-353/9           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз основа член 22, став 1, точка 1, од Законот 
за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 

5/02), член 18 став 1 точка 1, член 94, член 21 од 
Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019),   а во 
согласност со член 20 од Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 
бр.199/14, 44/15 193/2015, 31/2016, 163/2016, 
90/2017, 64/2018 и 168/2018), Советот на 
Општина Новаци на седницата одржана на ден 

27.04.2020 година донесе: 

И З М Е Н И  Н А  П Р О Г Р А М А  
за изработка на урбанистички планови на 

територијата на Општина Новаци 

за 2020 година  
1,  Постапувајќи по поднесеното барање за 
одобрување на АУП за формирање на градежни 

парцели на КП 547 КО Новаци бр. 09-346/1 од 
24,04,2020 од страна на Давитковски Менде, 
Стојанче и Пеце заради изградба на семејни 

куќи, кои во целост ќе бидат финасирани од 
барателите предлагаме во Годишната програма 

да се предвиди изработка и одобрување на: 
 
Архитектонско урбанистички проект за 
формирање на градежни парцели на КП 547 
КО Новаци  согласно Општ акт за село 
Новаци тех. бр. У01-09/14 од 09,2014година., 

Одлука на Совет на Општина Новаци бр. 07-
838/15 од 27,10,2014год. 
ВОВЕД  
Планирањето е основа за создавање на 

единствена реална функционална целина, преку 
која се овозможува и отворање на нови локации 

за: домување, комерцијални и деловни намени, 
јавни институции, производство, дистрибуција и 

сервиси и зеленило и рекреација. 
Планирањето се овозможува преку: 

- Изработка на Урбанистички планови за 
село 

- Изработка на урбанистичко планска 
документација 

- Локална урбанистичка планска 
документација 

- Проекти за инфраструктура 
- Архитектонско урбанистички проект 

 

javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','164868-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','169491-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','176784-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5')
javascript:createURL('LawChangeForm','Decision','185451-ejst','%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%A3.%20%D0%B1%D1%80.%20136/2016')
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ПЛАНИРАЊЕ 

Врз основа на годишната програма за изработка 

на плановите, општината (нарачателот на 
планот) склучува договор со овластена 
организација за изработка на урбанистички 

планови. Со договорот се утврдува содржината 

на планот (програма), роковите за изработка, 
начинот на плаќање и други права и обврски на 

нарачателот и изработувачот на планот. 
Финансирањето на урбанистичките планови се 

планира да се обезбеди со: 

- Средства од надомест за уредување на 
градежно земјиште 

- Средства од надомест за уредување на 
градежно земјиште и од 
самофинансирање на од заинтересирани 
правни и физички лица 

- Самофинансирање од правни и физички 
лица 

- Агенција за финансиска подршка на 
земјоделието и рурален развој 

- Средства од утврдување на правен статус 
на бесправни градби 

- Буџет на Општина Новаци и други извори 
 
За 2020 година се предлага изработка на 
следните планови: 

 
ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА 
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

1. ЛУПД за изградба на Индустриска зона со 
намена Г2 – лесна и незагадувачка 
индустрија на дел од КП 1394/1 КО 
Новаци, с. Новаци  

2. ЛУПД за изградба на намена Д3 – спорт и 
рекреација на КП 486 и дел од КП 487 КО 
Скочивир 

3. Локална урбанистичка планска 
документација (со намена А1 – 
домување во станбени куќи, на дел од КП 
2876/3 КО Градешница, Општина Новаци 
(согласно член 46 став 3 од ЗПУП 

4. ЛУПД со намена Е2 - комунална 
супраструктура за изградба на биогасна 

централа на КП 222/37 КО Добромири, со 
моќност до 1 МW, Општина Новаци 

5. ЛУПД со намена Е2 – комунална 
супраструктура за изградба на 
фотоволтаична централа до 1MW на КП 
685/2 КО Новаци, Општина Новаци 

6. ЛУПД со намена Е2 - комунална 
супраструктура за изградба на биогасна 
централа  на КП 222/38 КО Добромири, 
Општина Новаци 

 
ПРОЕКТИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

1. Проект за инфраструктура за изградба на 
цевковод за водоснабдување на с. 
Живојно и с. Добровени  

2. Проект за инфраструктура за изградба на 
фекална канализација за с. Добромири 

3. Проект за инфраструктура за изградба на 
фекална канализација за с. Рибарци 

4. Проект за инфраструктура за изградба на 
фекална канализација за с. Гермијан 

5. Проект за инфраструктура за изградба на 
фекална канализација за село Бач 

6. Проект за инфраструктура за изградба на 
систем за наводнување со придружни 
објекти на река Елешка, КО Гермијан, 
Општина Новаци 

7. Проект за инфраструктура за изведба на 
сообраќаен приклучок на улица дел од 
регионалниот пат Р 1311, КО Новаци, со 
цел да се дефинира сообраќајниот 
пристап до парцелата. 

8. Проект за инфраструктура за изградба на 
локален пат рег. пат Р511 – крстосница с. 
Старавина – с. Будимирци до манастир Св. 
Атанас. 

9. Проект за инфраструктура за изградба на 
локален пат ОП 114 врска крстосница с. 
Старавина - Р-1311 до с. Будимирци. 

10. Проект за инфраструктура за изградба на дел 
од улична мрежа во должина од 1200м, на 
потегот Пошта – Златен клас – X канал. 

11. Проект за инфраструктура за изградба 
секундарна вреловодна мрежа со 
приклучоци низ населено место Новаци, 
Општина Новаци. 
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АРХИТЕКТОНСКО УРБАНИСТИЧКИ 

ПРОЕКТ 
 

1, АУП за формирање на градежни 
парцели со намена Г2 за изградба на 
фабрика за производство на CO2, 
минерална вода и екстракти од треви и 

билки за КП бр.876 и КП бр.877/4 КО 
Новаци, согласно УПВНМ за фабрика за 
производство на на CO2 и екстракти од 

треви билки за градежна парцела бр.1, 
Општина Новаци 

 

2, АУП за формирање на градежна 
парцела на дел од КП 1394/1 КО Новаци 
за намена Г2-лесна и незагадувачка 
индустрија, согласно Општ акт за с.Новаци 
(Одлука бр.07-838/15 од 27.10.2014), 
Општина Новаци, (опфат 1-3 ха) 
 
3, АУП за формирање на градежни 
парцели на дел од КП 1394/1 и др. КО 
Новаци за намена Г2-лесна и 
незагадувачка индустрија, согласно ЛУПД 
за изградба на индустриска зона со 
намена Г2 – лесна и незагадувачка 
индустрија КО Новаци вон г.р. дел од КП 
1394/1, КП 1394/2, КП 1394/3, КП 1394/4, 
КП 1394/5, КП 1394/6, КП 1394/7 и КП 
1394/8, Oпштина Новаци (опфат 
приближно 16ха), 
 
4, Архитектонско урбанистички проект за 
формирање на градежни парцели на КП 

660 -КО Старавина согласно Општ акт за 
село Старавина тех. бр. У07-12/14 од 

12/2004г., донесен со Одлука на Совет на 
Општина Новаци бр.14-71/19 од 
30,01,2015  
 

5, Архитектонско урбанистички проект за 
формирање на градежни парцели на КП 

547 КО Новаци  согласно Општ акт за 

село Новаци тех. бр. У01-09/14 од 
09,2014година., Одлука на Совет на 

Општина Новаци бр. 07-838/15 од 
27,10,2014год.) 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ  
 

1. УПС за село Новаци 
2. УПС за село Гермијан 
3. УПС за село Живојно 
4. УПС за село Рибарци 
5. УПС за село Градешница 
6. УПС за село Будимирци 
 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
Пред склучување на договорот со изготвувачот 

на планот, потребно е да му се достави 
Проектна програма која ќе ги содржи сите 

програмски насоки, потреби и функции, кои 
планот треба да ги содржи. Ова е со цел да се 
добијат квалитетни планови, истовремено и 
планови кои несметано ќе се реализираат. 
Цената на плановите се пресметува по хектар од 

испланираната површина, по договор со 
правниот субјект – фирмата регистрирана за 
изработка на урбанистички планови, по пат на 
јавна набавка, согласно Законот за јавни 

набавки. 
Во зависност од потребите, оваа програма 
може да се изменува и дополнува, со 
претходна согласност на Советот на 
Општина Новаци. 
Оваа програма влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во Службен гласник на Општина 

Новаци.  
 

Br.14-348/12           Совет  на  општина  Новаци 
27.04.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Измена на Pрограма зa 
izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na 

lokalnite patiшta i ulici vo Opшtina   
Novaci za 2020 godina 

 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Измена на Pрограма зa 
izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe na 

lokalnite patiшta i ulici vo Opшtina   
Novaci za 2020 godina, донесенa на седница на 
Совет на општина Новаци, одржана на 

27.04.2020 година. 
 
 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 

                                                                               

Бр.08-353/10           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                        Љубе Кузманоски 
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Vrz osnova na ~len 50 stav 1 t.3 od 
Zakonot za lokalna samouprava(,,Slu`ben 
vesnik na R.M.,,br.5/02) i ~len 68 od 

Statutot na Opшtina Novaci,,br.07/2019,  
donesuvam  

 
 
 

ЗАКЛУЧОК 

Za objavuvawe Одлука за одобрување на 
финансиски средства за набавка на Ѕвонче за 

просторијата на Советот на општина Новаци 

 
 
 
 
 

 1. Оbjavuvam Одлука за одобрување на 
финансиски средства за набавка на Ѕвонче за 

просторијата на Советот на општина Новаци, 
донесенa на седница на Совет на општина 
Новаци, одржана на 27.04.2020 година. 

 
 
 
 
 
 

2.Заклучокот влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен 
гласник на општина Новаци,,. 
                                                                                                                                       

Бр.08-353/11           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
29.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врз  основа на член 62 став 1 точка 1 и 
член  36 став 1 точка 15 од Законот за локална 

самоуправа (,,Сл. Весник на РМ,, бр5/02), во 
согласност со член 94 и член 21 став 1 точка 49 
од Статутот на општина Новаци (,,Службен 
гласник на општина Новаци,, бр.07/2019), 
Советот на Општина Новаци на седницата 

одржана на ден 27.04.2020 година, донесе 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O D L U K A 
за одобрување на финансиски средства за 

набавка на Ѕвонче за просторијата на Советот на 

општина Новаци. 
 

 
^len 1 

 

  
 SЕ ОДОБРУВААТ финансиски 
средства за набавка на Ѕвонче за просторијата 

на Советот на општина Новаци. 
  
 

^len 2 
  

  
 Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на 

општина Новаци за 2020 година . 
 

 
^len 3 

  

  
 Odluka vleguva vo sila од денот на 

донесување и ќе се  objavuvи vo ,,Slu`ben 
glasnik na Op{tina Novaci,,. 
 

Br.14-348/14           Совет  на  општина  Новаци 
27.04.2020 god.                   Претседател 
                  НаумчеСмилевски                                            
================================== 
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 Vrz osnova na~len 52 став 1 т.5 od 
Zakonot za lokalna samouprava( Slu`ben 
vesnik na RM br. 5/02), a vo vrskaso ~len 67 

став 1 od Statutot na op{tina Novaci 
(Slu`ben glasnik na op{tina Novaci br. 
07/2019) , Gradona~alnikot na Op{tina 
Novaci go donese slednoto: 

 
R E [ E N I E 

za определување на член на Советот на општина 

Новаци 

 за заменик градоначалник на општина Новаци 

Член 1 

 
 За заменик градоначалник на општина 

Новаци се определува член на Советот на 

општина Новаци-Љупчо Петровски, кој го 

заменува градоначалникот во случаи на 

подолготрајно спреченост или отсуство.  
Член 2 

 
 На членот на Советот на општина 

Новаци му мирува функцијата член на Советот 

за времето кога го заменува градоначалникот. 
Член 3 

 
 Надоместокот на членот на Советот на 

општина Новаци кој го заменува 

градоначалникот, се уредува со закон.  

Член 4 

  
 За настапувањето на спреченоста или 

отсуството, градоначалникот го известува 

претседателот на Советот и членот на Советот 

кој ќе го заменува. 

Член 5 

 
 Re{enieto vleguva vo sila so denot na 

donesuvaweto, и ќе се објави во ,,Службен 

гласник на општина Новаци,,. 
 

Бр.08-339/2           OpшtinaNovaci                                                                                                                                                                          
23.04.2020 god.                           Gradona~alnik 

                                                    Љубе Кузманоски 
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 1.Заклучок за објавување Odluka za prenamena na sredstva vo Буџетот на општина Новаци 
за 2020 година. 
 2. Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на финансиски средства за isplata na 
fakturi za nabavka na sredstva  за заштита од Корона вирусот(Vonredna sostojba) 
 3. Заклучок за објавување Oдлука za usvojuvawe na  Urbanistika revizija za Општина 
Новаци 

 4.Заклучок за објавување Oдлука za usvojuvawe na Zavr{na smetka za 2019 godina na 
Јавното Претпријатие за Комунални Дејности ,, Комунална Хигиена,,-Новаци 

 5. Заклучок за објавување Oдлука za usvojuvawe na Извештај за работењето на Јавното 
Претпријатие за Комунални Дејности ,, Комунална Хигиена,,-Новаци за 2019 година 

 6. Заклучок за објавување Oдлука za usvojuvawe na Годишен извештај на извршените работи 
за одржување на Јавната чистота во општина Новаци за 2019 година 
 7. Заклучок за објавување Oдлука за одобрување на финансиски средства за набавка на 
dopolnitelni средства за заштита од Корона вирусот 

 8. Заклучок за објавување Oдлука за усвојување на предлогот на Комисија за утврдување на 
грбот и знамето на општина Новаци 

 9. Заклучок за објавување Измени на Програма за изработка на урбанистички планови на 

територијата на општина Новаци за 2020 година. 
 10. Заклучок за објавување Измена на Pрограма Зa izgradba, rekonstrukcija i odr`uvawe 
na lokalnite patiшta i ulici vo Opшtina   Novaci za 2020 godina 
 11. Заклучок за објавување Одлука за одобрување на финансиски средства за набавка на 
Ѕвонче за просторијата на Советот на општина Новаци. 

 12. Rешение za определување на член на Советот на општина Новаци за заменик 

градоначалник на општина Новаци 
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